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Η σχέση αποικισμού και λοίμωξης από ανθεκτική στις
καρβαπενέμες K.pneumoniae
Κατά μέσο όρο 1 στους 9 ασθενείς που είναι φορείς ανθεκτικής
στις καρβαπενέμες K.pneumoniae θα αναπτύξουν λοίμωξη
από το συγκεκριμένο βακτήριο.

Οι σηματικότεροι παράγοντες κινδύνου για να αναπτύξει ένας
φορέας λοίμωξη από ανθεκτική στις καρβαπενέμες
K.pneumoniae είναι η νοσηλεία σε ΜΕΘ, η λήψη αντιβιοτικών,
η χρήση καθετήρων και ο ΣΔ .
V. Schechner CMI 2012

Α.Borer AJIC 2012

Ενδημικές περιοχές
 Επιδημιολογική επιτήρηση των λοιμώξεων
φαινομενική έκταση διασποράς
 Επιτήρηση του αποικισμού των ασθενών
πραγματική διασπορά
 Εφαρμογή των προφυλάξεων επαφής σε όλους τους ασθενείς με
αποικισμό ή λοίμωξη
έλεγχος διασποράς

Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae: Epidemiology and Prevention
Neil Gupta, et al CID 2011

Η Εμπειρία των Γάλλων (VRE)
Changing trends in vancomycin-resistant enterococci in French
hospitals, 2001–08

Νοσοκομεία χωρίς κλωνική
διασπορά
Έλεγχος αποικισμού σε
όσους ήρθαν σε επαφή
Νοσοκομεία με κλωνική
διασπορά
Συστηματικός έλεγχος
αποικισμού στην ΜΕΘ και σε
τμήματα υψηλού κινδύνου

Journal of Antimicrobial Chemotherapy
January 28, 2011

Ενεργητική επιτήρηση αποικισμών
Συστηματική επιτήρηση αποικισμών
σε νέες εισαγωγές
Παράγοντες κινδύνου-Τμήματα
Υψηλού Κινδύνου

Ασθενείς που ήρθαν σε επαφή
με θετικό φορέα

Θετικοί για VRE
Ύποπτοι για φορεία
VRE
Αρνητικοί για VRE

Εβδομαδιαίος έλεγχος αποικισμού των ασθενών που ήρθαν σε επαφή
Μεταφορά των ασθενών μετά από 3 αρνητικές εβδομαδιαίες καλλιέργειες αποικισμού.
Ενημέρωση λίστας VRE θετικών ασθενών

Η εμπειρία του Ισραήλ
Containment of a country-wide outbreak of carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae
in Israeli hospitals via a nationally implemented intervention.
CID April 2011

An ongoing national intervention to contain the spread of carbapenem-resistant
enterobacteriaceae.
CID 2014 Mar

1. Υποχρεωτική Επιτήρηση όλων
των κρουσμάτων
2. Υποχρεωτική δήλωση
εφαρμοζόμενων μέτρων
3. Επιτόπιες επισκέψεις κλιμακίων
4. Ενεργητική επιτήρηση
αποικισμών
5. Διαχωρισμός ασθενώννοσηλευτών

Potential Role of Active Surveillance in the Control of a Hospital-Wide Outbreak of CarbapenemResistant Klebsiella pneumoniae Infection
Debby Ben-David,Yasmin Maor, Nathan Keller, Gili RegeYochay, Ilana Tal, Dalit Shachar, Amir Zlotkin, Gill Smollan, Galia Rahav

Νοσοκομείο 600 κλινών
Το 2006, 120 ασθενείς θετικοί για carbapenem resistant
K. pneumoniae,:67 (56%) ανέπτυξαν λοίμωξη. 20% στην
ΜΕΘ - 40% στα κλινικά τμήματα.
Κατά την διάρκεια της περιόδου παρέμβασης ο δείκτης
ασθενών με ορθικό αποικισμό ήταν 9%(204).
Από τους 390 ασθενείς με λοίμωξη/αποικισμό από
carbapenem-resistant K. pneumoniae 204 (52%)
διαγνώστηκαν με λήψη αποικισμών στα πλαίσια
του screening.- 4% κατά την εισαγωγή
Μετά την εφαρμογή των μέτρων ελέγχου παρατηρήθηκε
σημαντική μείωση της επίπτωσης των λοιμώξεων από
στελέχη carbapenem resistant K. pneumoniae
Ο έλεγχος αποικισμού μαζί με εφαρμογή μέτρων
ελέγχου μπορεί να είναι αποτελεσματικός στον
έλεγχο της διασποράς των στελεχών
K.pneumoniae KPC
Infect Control Hosp Epidemiol 2010

Υγιεινή των
Χεριών + ΠΕ
Συστηματική
Επιτήρηση
Αποικισμών+ΠΕ

H προσθήκη της ενεργού επιτήρησης ενίσχυσε την
αποτελεσματικότητα των μέτρων
Poulou et al Clin Microbiol 2012

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ /COHORTING ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ενεργητική Επιτήρηση Αποικισμών

Παράγοντες κινδύνου για αποικισμό από
πολυανθεκτικά παθογόνα
1. Ασθενής
Ηλικία
Κλινική βαρύτητα
Ανοσοκαταστολή
2. Χρήση αντιβιοτικών
3. Νοσηλεία σε κλινικά τμήματα ή νοσοκομεία με υψηλό
επιπολασμό ή επίπτωση λοιμώξεων από πολυανθεκτικά
παθογόνα
Χρόνος νοσηλείας
Παρεμβατικοί χειρισμοί (VAP,CLABSI,UTI,SSI)

Παράγοντες κινδύνου για έλεγχο αποικισμού ασθενών που
εισάγονται στο νοσοκομείο
1. Aσθενείς με πρόσφατη νοσηλεία (τελευταίο εξάμηνο) στη χώρα
μας ή σε χώρα με επιδημία ή ενδημία από τα συγκεκριμένα
πολυανθεκτικά στελέχη.
2. Aσθενείς που προέρχονται από ιδρύματα χρονίως πασχόντων,
όπως Κέντρα Φυσικής Αποκατάστασης, ασθενείς με συχνές
επισκέψεις στα νοσοκομεία για την αντιμετώπιση χρόνιων
νοσημάτων όπως χρόνιοι νεφροπαθείς, αιματολογικοί και
ογκολογικοί ασθενείς ή ασθενείς με ρευματολογικά νοσήματα,
διαβητικοί κ.ά.
3. Aσθενείς με γνωστό αποικισμό από ΠΑΜ που εισάγεται εκ
νέου στο νοσοκομείο.

Παράγοντες κινδύνου για ασθενείς που νοσηλεύονται ήδη
στο νοσοκομείο
• Σε ασθενείς που προέρχονται από τμήματα υψηλού κινδύνου για
λοίμωξη/αποικισμό από ΠΑΜ (πχ. ΜΕΘ, αιματολογικές,
ογκολογικές κλινικές, ΜΤΝ, κ,ά.)
• Σε ασθενείς με παρατεταμένη νοσηλεία και λήψη αντιβιοτικών,
ιδιαίτερα καρβαπενεμών.

Σε ασθενείς που συν-νοσηλεύτηκαν με ασθενή με
ΠΑΜ πριν την διάγνωσή και μόνωσή του

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
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παράγοντες κινδύνου
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πολλαπλές νοσηλείες

Άλλο νοσοκομείο
ή ΧΠΥΥ
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Κλινικά τμήματα

ΚΛΙΝΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ

Κλινικά τμήματα
υψηλού κινδύνου

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΑΣΘΕΝΗΣ

Α. Νέος
ασθενής

Β.
Νοσηλευόμενος
ασθενής

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Ασθενής από την κοινότητα χωρίς
παράγοντες κινδύνου

ΟΧΙ

Βασικές προφυλάξεις

Ασθενής από την κοινότητα με
παράγοντες κινδύνου

ΝΑΙ

Εφαρμογή προφυλάξεων επαφής μέχρι την
λήψη του αποτελέσματος
Θετικός αποικισμός
ΠΕ

Ασθενής από άλλο ΧΠΥΥ

ΝΑΙ

Εφαρμογή προφυλάξεων επαφής μέχρι την
λήψη του αποτελέσματος
Θετικός αποικισμός
ΠΕ

Ασθενής από άλλο κλινικό τμήμα
του ίδιου νοσοκομείου

Ενημερωθείτε από το μικροβιολογικό
εργαστήριο
Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
αποφασίστε σύμφωνα με παράγοντες
κινδύνου

Εάν γίνει έλεγχος αποικισμού εφαρμογή
προφυλάξεων επαφής μέχρι την λήψη του
αποτελέσματος
Θετικός αποικισμός
ΠΕ

Ασθενής από τμήμα υψηλού
κινδύνου - ΜΕΘ

Ενημερωθείτε από το μικροβιολογικό
εργαστήριο
Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
έλεγχος αποικισμού

Άμεση εφαρμογή των προφυλάξεων επαφής
μέχρι την λήψη του αποτελέσματος
Θετικός αποικισμός
Συνέχιση των ΠΕ

Ασθενής με συν-νοσηλεία με
ασθενή με γνωστό αποικισμό από
ΠΑΜ

Έλεγχος αποικισμού

Εφαρμογή προφυλάξεων επαφής μέχρι την
λήψη του αποτελέσματος
Θετικός αποικισμός
ΠΕ

Ασθενής με μακροχρόνια νοσηλεία Έλεγχος αποικισμού
και λήψη αντιβιοτικών

Εφαρμογή προφυλάξεων επαφής με την λήψη
θετικού αποτελέσματος

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΕ
ΧΛΩΡΙΔΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΝΤΕΡΟΒΑΚΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΕΣ

Λήψη αποικισμού
Ο έλεγχος του αποικισμού συστήνεται να πραγματοποιείται με λήψη
ορθικού και φαρυγγικού επιχρίσματος και/ή με λήψη βιολογικού
δείγματος από οποιαδήποτε πιθανή εστία αποικισμού (δερματική
βλάβη, ούρα) των ασθενών.

Μικροβιολογική μέθοδος 1.
Καλλιεργητικά υλικά με ενσωματωμένη Μεροπενέμη
Ως κατάλληλη μέθοδος προτείνεται η χρήση υλικού Mc Conkey (Νο 3)
άγαρ με ενσωματωμένη μεροπενέμη 1μg/ml. Εάν υπάρχει η
δυνατότητα, συστήνεται η μεροπενέμη να μην είναι φαρμακευτικό
σκεύασμα αλλά καθαρή ουσία (υπάρχει στο εμπόριο). Ανάπτυξη
αποικιών στο συγκεκριμένο υλικό ενδεχόμενα σημαίνει φορεία με
ανθεκτικά στις καρβαπενέμες παθογόνα.

Μικροβιολογική μέθοδος 2.
Τοποθέτηση δίσκων Μεροπενέμης
Εναλλακτικά, προτείνεται η χρήση τρυβλίων με υλικό Mc Conkey άγαρ στο
οποίο, μετά τον ενοφθαλμισμό του δείγματος (με την τεχνική των διαδοχικών
πυρακτώσεων του κρίκου), και στο τέλος της δεύτερης αραίωσης, θα
τοποθετηθεί δίσκος μεροπενέμης.
Αποικίες Gram-αρνητικών που θα αναπτυχθούν μέσα στη διάμετρο
ευαισθησίας του δίσκου (<23mm για τα εντεροβακτηριακά, <19mm για
Pseudomonas sp. και <16mm Acinetobacter sp) είναι ενδεικτικές φορείας με
ανθεκτικά στις καρβαπενέμες παθογόνα.

Μικροβιολογική μέθοδος 3.
Χρήση δίσκων Μεροπενέμης με EDTA και PBA
1. Σε τρυβλίο MacConkey άγαρ όπου έχει επιστρωθεί το υπό μελέτη
βιολογικό υλικό τοποθετούνται 4 δίσκοι μεροπενέμης των 10 µg:
2. Η τοποθέτηση των δίσκων γίνεται όπως φαίνεται στο σχήμα ώστε
να διευκολυνθεί η ανάγνωση του αποτελέσματος. Στους δίσκους Β
και Δ ενσταλάζονται 10 μl διαλύματος EDTA 0,1 Μ, ενώ στους
δίσκους Γ και Δ ενσταλάζονται 10 μl διαλύματος PBA 40 mg/ml έτσι
ώστε στο τρυβλίο να υπάρχουν:
• μεροπενέμη χωρίς αναστολέα
• μεροπενέμη με EDTA
(αναστολέας των μέταλλο-β-λακταμασών)
• μεροπενέμη με φαινυλβορονικό οξύ -PBA
(PBA, αναστολέας των KPC καρβαπενεμασών)
• μεροπενέμη με τους δύο αναστολείς (EDTA+PBA)
3. Ακολουθεί επώαση στους 37°C για 18 ώρες.

A
ΜΕΜ

Γ
ΜΕΜ+
PBA

B
ΜΕΜ+
EDTA

Δ
ΜΕΜ+
EDTA+
PBA

Tsakris A. et al, A combined disk test for direct differentiation of carbapenemase-producing Εnterobacteriaceae
in surveillance rectal swabs. J Clin Microbiol 2013; 51:2986-90.

